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 سردار بافكر           احمد گلی
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 دهيچك
نماي محتوایی، كالمی است كه در آن، خود مفاهیم داراي تناقض است و با هر متناقض

نماها به گونه متناقضرسد. اینانگیز و متناقض به نظر میزبانی بیان شود، باز هم تعجب
هاست. ي واقعیتآفرینی گفته نشده؛ بلكه هدف سخنور در آن، بیان و ارائهخاطر زیبایی
ي رسد؛ امّا در حوزهانگیز و غیرمنطقی به نظر میها در نگاه نخست، شگفتاین واقعیت

 وایینماهاي محتانگیز هستند. متناقضهاي ادبی، چنین سخنانی داراي توجیهاتی دلسنت
ي را قراربی»، «تر شدناز چراغان تاریك»، مانند يریتعبي هدودست به، ساختار ثیرا ازح

 خرابی را علت تعمیر و»، «پر از خالی بودن»، «پابرجا و سّیار بودن»، «سبب قرار دانستن
وي ق»، «شادي غمگین»، «جغدِ همایون»، «ي آشنابیگانه»، مانند یبیترك و« آبادي دانستن

. در این جستار، اقسام كرد میتقستوان می« گویاِي خموش»و « گنگ فصیح»، «قّوتبی
ها مورد نقد و بررسی قرار گرفته و سعی گیري آنماهاي محتوایی و عوامل شكلنمتناقض

است، روشن شود كه كشف و تحلیل این هنرسازه، در روند عمل فهم، چه كمكی شده
ي كاربرد ي پژوهش در این مقاله، براساس نحوهتواند به خواننده بكند؟ شیوهمی

هاي ي دیدگاهنی و سبك هندي و مالحظههاي این شگرد ادبی در آثار مهم عرفامصداق
 است. نظران و دریافت شخصی نگارنده از این هنر بالغی صورت گرفتهصاحب

 نمایی، پارادوكس محتوایی، شعرهاي عرفانی، سبك هندي.متناقضهای كليدی: اژهو
 

 مقدمه. 1
رن فارسی از قنمایی در بسیاري از آثار عرفانی منظوم، به كار رفته و در شعر متناقض

هاي سبك هندي محسوب ششم به بعد بسامد زیادي دارد و از جمله مختصات و ویژگی
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هفته در هاي نكند كه از زیباییشناختی، ما را یاري میشود. شناختن این شگرد زیباییمی
: ستا دوگونه، یفارسشعري نماهامتناقضتري داشته باشیم. شعر فارسی، درك دقیق

بررسی  مورد نقد و ییمحتوانماهاي . در این مقاله، فقط متناقضیشناختییبایوزیی محتوا
 است.قرار گرفته

شناختی: در نماهاي محتوایی از زیباییها و معیارهاي تشخیص متناقضشاخص
نماهاي محتوایی، خود مفاهیم و محتواها، داراي تناقض هستند كه نشان دادن متناقض

نما میسر نیست و با هر زبان، كلمه، تركیب و متناقضگونه مفاهیم، جز از طریق این
آزادي »اي رسند؛ مثالً اگر به جانگیز و متناقض به نظر میتعبیري بیان شوند، باز هم تعجب

؛ «شگیپیي بیپیشه»، «كاري را كار شمردنبی»؛ «گرفتارِ رهایی»، «را گرفتاري دانستن
خوشبختی »، «سعادت غمناك»و به جاي « گناهیجرمِ بی»، «گناهی را گناه شمردنبی»

ی، شناختنماهاي زیباییدر متناقضشوند؛ امّا نما میآورده شود، باز هم متناقض« اندوهناك
نما هم بیان كنند؛ مثاًل سخن خود را به شكل ساده و غیرمتناقضتوانستند شاعران می

گروه »، «یشانجمع پر»؛ «رسیدن جداییفرا»، «تقریب جدایی»توانستند به جاي می
اي نو»، «نوایینواي بی»و به جاي « زیاد بودن آرامش»، «طوفانی بودن آرامش»؛ «پریشان

اند تا توجّه خواننده به سوي نما آوردهبیاورند؛ اّما عمداً به صورت متناقض «چارگیبی
 دریافت براينما، جلب و شگفتی او برانگیخته شود و در نتیجه، خواننده سخن متناقض

این  تري كند.تأمّل بیشكاوي و تالش و كنج است، متناقض ظاهر وراي در كه یقتیحق
شود، سبب احساس لذت معنی سخن منجر می حقیقت وانگیزي كه به كشف برتأمّل

 گردد.شود و به زودي فراموش نمیگردد و آن مطلب در ذهنش ماندگار میخواننده می
و  ها با عرفاننمایی محتوایی و ارتباط آني حاضر، در بررسی اقسام متناقضمقاله

مبهم و پركاربرد در شعر فارسی، روشی  محتوایی نماهايابهام تعدادي از متناقضحل 
مك كو سبك هندي،  عرفانیادبی كه در شناخت بهتر بسیاري از آثار  دهددست میبه

اندیشه و زبان شعري شاعران و بررسی اشعار آنان از كند. همچنین ما را در شناخت می
جه به با تو كند.یاري می ،نقد ادبی شناسی وسبك )بدیع، بیان، معانی(، حیث بالغت

هایی از كه در هر پارادوكسی، ابهامی وجود دارد، این مقاله در واقع، گزارش دشوارياین
ابهام دو بیت از بیدل در شود؛ مثالً و سبك هندي نیز محسوب می عرفانی شعرهاي

است كه خواننده با مراجعه به « قدرتِ عجز»و « زورِ ناتوانی»نماي هاي متناقضتركیب
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همد. ها را بفنماي این تركیبمتقاقض ظاهر وراي حقیقتِ توانداین مقاله، به راحتی می
 د. كراي را اقتضا میمواردي از این قبیل در آثار ادب فارسی، تدوین چنین مقاله

 
 يینمامتناقض. 2

اند و آن، نما و ناسازي هنري را معادل پارادوكس به كار بردهدر زبان فارسی، متناقض
ردهاي ترین شگترین و برجستهزدایی هنري در زبان و از جمله بدیعیكی از انواع آشنایی

 ادبی است؛ شگردي سخت زیبا و رندانه. در این تصویر ادبی، دو امر متناقض برخالف
كه در عین متناقض بودن، تناقض ندارند. گرچه كنند و شگفت اینمنطق با هم اجتماع می

نما به كار رفته و شاعران و نویسندگان تیزبین و در آثار ادبی فارسی از دیرباز متناقض
اي بسیار مهم براي نشان دادن نكات مهم و پیچیده و اندیش ما آن را وسیلهژرف

ند، علماي بالغت ایرانی و اسالمی، آن را نشناخته و جزو تضاد به اآفرینی یافتهزیبایی
كه تضاد، آوردن دو چیز در تضاد با هم است؛ نه جمع دو امر اند؛ حال آنشمار آورده

ز ها پیش انما از دیرباز شناخته شده بوده است. رومیمتضاد. در دنیاي غرب، متناقض
 نما شگردي شناختهزمان افالطون هم متناقضاند؛ حتی در میالد مسیح با آن آشنا بوده

 بردند. همه، در قرن بیستم بود كه به اهمیت واقعی آن پیاست؛ با اینشده بوده
نمایی در جایگاه ترفندي شاعرانه، در كتب صناعات شعري در ادب فارسی، متناقض

ه این كه باست و اولین كسی نیامده و آشنایی ما با آن، از طریق ادب غرب صورت گرفته
كند: كدكنی است كه از آن به نام تصویر پارادوكسی یاد میهنر ادبی اشاره كرده، شفیعی

ها نهفته تصویر پارادوكسی، تعبیراتی است كه به لحاظ منطقی، تناقضی در تركیب آن»
: 1370كدكنی، )شفیعی« است؛ ولی اگر در منطق عیب است، در هنر در اوج تعالی است.

آمد و كژآوري، آگاهانه خالف»نویسد: نمایی میي متناقض، راستگو درباره( پس از او37
باشد. افزاي كالم میشناسانه و بالغتهاي جمالآید و از جلوهو به عمد در سخن می

هاي پركاربرد برخی از كه از ویژگیآرایی و با اینافزایی و سخنآمد با همه بالغتخالف
شناسی گذشته مورد توجه بالغت، نقد ادبی و سبكهاي ادب فارسی است، در سبك

 استگو،ر)« است.ي بیانی از آن بحثی نشدهي بدیعی یا شیوهنبوده و به عنوان یك آرایه
نمایی سخن گفته، عبدالكریم سروش است. ي متناقضسومین كسی كه درباره (29: 1368

نما صنعتی متناقض»گوید: نما را نوعی از تضاد به شمار آورده و میاو متناقض
بخش است و سرّ حالوت آن، گویی در خالف عرف و منطق بودن آن است؛ حالوت
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ي جذب كند و همین مایهیعنی به ظاهر دو اثر ناسازوار را در موضوع واحد، جمع می
 (259: 1369)سروش، « خوردگی سخن با ضمیر است.ذهن و گره

ثاًل نما ارج بسیاري قایل هستند؛ متناقضبرخی از منتقدان به ویژه در نقد نوین، براي م
دانسته هاي اساسی شعر ناب نما را از ویژگیمتناقض (،Clint Brooks)« كلینت بروكس»

 «شلكل فردریك»( 251: 1370)دیچز، « زبان شعر، زبان تناقص است.»گوید: و می
(Frederic shalkal ) دكونسی توماس»و» (Thomas dekonnesi ) اند كه كردهثابت
نما عاملی حیاتی در شعر است؛ عاملی كه ماهیت متناقض جهان را كه كار شعر، متناقض»

( دیوید دیچز 276: 1376كامیار، )وحیدیان« سازد.نشان دادن آن است، منعكس می
. تواند بود و همیشه نامستقیم استگاه مستقیم نمیبه اعتقاد من روش هنر هیچ»گوید: می

هاي ضمنی شود؛ زبانی كه در آن مضموناصل ماهیت زبان شاعر ناشی میتناقضات از 
گو و صریح، ناگزیر بر ي معانی صریح، اهمیت دارد. حتی شاعر به ظاهر سادهبه اندازه

( 256-255: 1370)دیچز،« شود.اثر اهمیت ابزار كار خود، به جانب تناقض رانده می
 هاي معرفت ادبی ذكر كردهجمله ویژگی شمیسا، فرامنطقی و محیرالعقول بودن را از

وب ها و مسببات آن محس( كه تعبیرها و تركیبات پارادوكسی از نمونه317: 1380)شمیسا، 
انگیز و محیرالعقول است و خواننده در شود. در مضامین پارادوكسی، بیان، شگفتمی

 ف و منطق وشده را خالف عركه مضمون یا موضوع طرحنگاه نخستین، با توجه به این
ي داند؛ اما با تفكر و تأّمل در زیرساخت انگارهپندارد، باور آن را بعید میعادت معمول می

ی از جمله نمایبرد. متناقضبرده و از فهم آن لذت میشاعرانه در بیت، به زیبایی بیان، پی
توان آن را جزو یكی از شگردهاي بیانی هاي موسیقی معنوي شعر است و میجلوه

، «بدیع»با « بیان»نمایی، از میان علوم و فنون ادبی، گذشته از شمرد. مبحث متناقضبر
 مرتبط است. « نقد ادبی»و « شناسیسبك»

 نمایی در اصطالحات ادبی: تعریف متناقض
 تصویري است كه دو روي یك»گوید: نمایی میكدكنی، در تعریف متناقضشفیعی

 ،یكدكنیعیشف)« ".سلطنت فقر"كنند؛مثلرا نقض میدیگر تركیب آن، به لحاظ مفهوم، یك
ت اي اسآمد، گاه به گونهخالف»نویسد: نمایی میي متناقضراستگو، درباره (54 :1371

ي چیزكه حاصل آن، اجتماع و همزیستی دو مفهوم متضاد یا متناقض است؛ یعنی همان
هاي متضادنما یا یبگونه تصویرها و ترككه از نظر عقل، محال و ناشدنی است. این

، همان است كه در اصطالح "حاضر غایب"نما، مانندنما و در هر حال باطلمتناقض
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نمایی كامیار، متناقضوحیدیان (29: 1368راستگو،)« شود.نامیده می "پارادوكس"فرنگیان،
 رسد و ایننما كالمی است كه متناقض به نظر میمتناقض»كند: را چنین تعریف می

كاوي و تالش براي دریافت حقیقتی كه در وراي ظاهر متناقض ذهن را به كنجتناقض، 
نمایی ( و چناري، در تعریف متناقض271: 1376كامیار، )وحیدیان« دارد.است، وامی

بیانی ظاهراً متناقض با خود یا مهمل كه دو امر متضاد یا ناسازگار را جمع »نویسد: می
آن دست  یقتی باشد كه از راه تفسیر یا تأویل بتوان بهكرده باشد؛ اما در اصل، داراي حق

 یفتعرمثابه  به را زیر تعریفبا توجه به نظرات نقل شده،  (19: 1377، يچنار) «یافت.
 :پذیریممی بالغت در «نمامتناقض»

برجسته و  هايشگردزدایی و نما در اصطالح ادبی یكی از انواع آشناییمتناقض
انگیز ادبی است و آن، كالمی است ظاهراً متناقض با خود یا مهمل كه دو امر شگفت

متضاد یا ناسازگار را جمع كرده و با منطق عادي و باورهاي عرفی و عقلی و شرعی، 
انگیز است كه ذهن را به ناسازگار است و این تناقض و ناسازگاري چندان شگفت

و از  داردفت حقیقتی كه در وراي ظاهر متناقض است، وامیكاوي و تالش براي دریاكنج
از غایت شهود، »توان به آن حقیقت دست یافت؛ مانند راه تفسیر و تأویل می

 «.گریستنخنده»؛ «پیدايِ پنهان»؛ «پناهی ساختنپناه از بی»؛ «كردنفراموش
 ادبی را ادب شمردن بی

بودن است. عاشق، از فرط محبّتی كه به تكلف ادبی، ساده و صمیمی و بیمنظور از بی
اندیشد؛ بلكه سودجویی در عشق را معشوق دارد، الاُبالی است و به سود و زیان نمی

شمرد. مفهوم آن، این است كه میان عاشق و معشوق، نیازي به خودپرستی و زیان می
، )چناري« بَینُ االَحباب تُسقطُ اآلداب.»تكلف و رعایت آداب معمولی و رسمی نیست: 

1377 :168) 
 تــی اســـادبیبه ــق، جملــادب عش

 
 م آدَاب    ــــقِ عِشُقهُــــالعِشهُ ــــاُم 

 (99: 1386)مولوي،                          
 ایـم بـا سـگ تـو در مقـام تـرك ادبنه
 

 اگرچه ترك ادب پیش دوستان ادب است     
 (                        169: 1390)جامی،                          

 ياربس گفتن از معانی شدن نهان دانستن/ نهان راز و سخن شدن آشكار موجب را خاموشی
ه ها را بشاعر معتقد است، خاموشی و سكوت، زبان بلندآوازي است كه بهترین پیام

هاي غیبیان را با هم پیوند است كه جان كند. همین خاموشیصاحب بصیرتان القا می
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 كندو راه پنهان كردن راز، گفتارهاي ناگفته را به آنان الهام و تلقین میزند و گفتنیمی
زبان، هم بیان »كند: نیز تاكید می( RoLan Bart) بارت روالنكه بسیار از آن است. چنان

ي كه ابزار بیان باشد، پردهآن( گاهی زبان به جاي 13: 1368)بارت، « است، هم كتمان.
استتار است. یكی از شگردهایی كه ممكن است مَا فِی الضَّمیر گوینده را از شنونده، پنهان 

مولوي نیز از این شگرد، براي  (422: 1383مهر، مشتاق)ر.ك: كند، گفتار بسیار است.
 است:سر كردن نامحرمان استفاده كردهبهرازداري و دست
 دَمِ هستی از آن  هرچـه گویی اي

 
 ی بـدانـــر او بستـــگر بـــي دیردهــپ 

 (                        543: 1390)مولوي،                               
وشـی، گفـت مـا اَظَهر شود                ــدر خم

 حـرف گفتن، بستـن آن روزن است 
 

 
 

             تـر شود      ـه ز منـع آن میـل افزونــكـ
 ن اظهـار سخـن، پوشیدن است            ــعیـ

 (                        904)همان:                                        
 استعشق معكوس اشارات كهخمشخمش

 
 د معــانی ز گفـتن بسیـارــان شــونــنهـ 

 (                         344: 1386 )مولوي،                              

 نمای محتوايی. متناقض3
ف ، حقیقتی مخالشمهملو  متناقض نماي محتوایی، كالمی است كه در وراي ظاهرمتناقض

 باورهايو  عادي منطقها چون با ي این واقعیتاست؛ از این رو، ارائهبا آن ظاهر نهفته
رسد.)ر.ك: به نظر می ي اول، متناقضدارد، در وهلهمنافات  شرعیو  عقلیو  عرفی

 هك است انگیزشگفت چندان ناسازگاري و تناقض این (277-271: 1376كامیار، وحیدیان
 است، متناقض ظاهر دروراي كه حقیقتی دریافت براي تالش و كاويكنج به را ذهن
 و« گدا»مثاًل: ؛ یافت دست حقیقت آن به توانمی، تأویل و تفسیر راه از و داردوامی

دیگرند و با هم جمع با هم تضاد دارند و در دنیاي منطق و عرف، ناقض یك« ثروتمند»
دانیم؛ فقط با تأمّل و ایم و آن را واقعیت میشوند و همه به این طرز فكر عادت كردهنمی

تبر نیست و برخالف عرف و باور عمومی یابیم كه این باور منطقی هم خیلی معدقت درمی
در این جهان، گدایانی هستند كه در عین گدا بودن، ثروتمندند و ثروتمندانی كه در عین 

هایی را بخواهیم ثروتمند بودن، گدایند و طبعی گدا دارند. حال اگر چنین شخصیت
« تمندِ گداوثر»و « گدايِ ثروتمند»ها به صورت توصیف كنیم، طبیعی است كه توصیف آن

رسند؛ چون برخالف خواهد بود. این دو تركیب، در ظاهر عجیب و متناقض به نظر می
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انگیزي و غرابت، ذهن را به تأمّل و روال منطقی و باور عمومی هستند و این شگفت
 كند.كاوي و سرانجام دریافت حقیقت از وراي تناقض، وادار میكنج

هاي پنهان از وراي و نویسنده، درك واقعیت هاي محتوایی، كار شاعرنمادر متناقض
ها هستند كه چون با روال منطقی و ها است. در حقیقت، این واقعیتي آنظاهر و ارائه

رسند؛ به عبارت دیگر، سخنور، در این باور همگانی مطابقت ندارند، متناقض به نظر می
ند؛ بلكه زنما نمیمتناقضآفرینی، دست به آوردن ترفند ها براي زیبایینمانوع متناقض
ها هستند كه دهد و این واقعیتآورد و مفاهیم متناقض را نشان میها را میخود واقعیت

رسند؛ از این رو، ارزش دهنده، عجیب، غیرمنطقی و متناقض به نظر میدر نگاه اول، تكان
هن را وادار ذشوند و كنند؛ بدیع و خاطرپسند میآفرینی پیدا مینمایی و زیباییمتناقص

قضی سازند كه تنانكته را میسر می كنند و سرانجام دریافت اینوجو میبه تأمّل و جست
در كار نیست و عین حقیقت است. به هرحال، جهان پر از امور متناقض است كه نگاه 

بیند و به بعد واقعی پنهان در پشت این ظاهر، معتاد و سطحی، فقط بعد ظاهر را می
 ي ظاهر را كنار بزند و حقیقت پنهانتواند پردهها نگاه تیزبین و هشیار میرسد و تننمی

 يي عرفانی و مذهبی و فلسفی دارند، از مقولهنماهایی كه جنبهرا دریابد. متناقض
 محتوایی هستند؛ مانندِ 

 مثلی صدگونه مثل داشتن از غایت بی
 چندان لقبـش گفتم از كامـل و از ناقص        

 
 مثلـی صـدگونـه مَثـل دارد ـت بیاز غای 

 (183: 1386)مولوي،                           
 خبرانخبريِ باخبران/ باخبريِ بیبی
 ندرـــــخبران بیـــــو باخبــــگـر ز ت

 
 ؟   ريــران باخبـــــخبو از بیـــــه تـــــن 

 (                        885)همان:                                      
 باخبران و زیركان گرچه شوند لعلِ كان        

 
 شودخبري چه میكزو بیخبرند از این بی 

 (                        173)همان:                                     
 دانستن/ بال را عافیت و عافیت را بال شمردنزخم را دعاي جوشن چشم

            ار آهن استــان را حصــت ما ضعیفـكه آفبس
 

 جوشن است   آرد دعاي زخمی گر هجومچشم 
 (313: 1، ج1389)بیدل،                           

 ت                                               ــــت انبیاســــال عافیـــــزل بــــنُ
 

 د بالست                               ــت آیــــو را عافیــــه تــــچو آن 
 (101: 1382)نظامی،                               
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بینیم، در بعضی از موارد، خود مفاهیم داراي تناقض هستند و نشان دادن كه میچنان
گونه موارد، سخنور با نما میسر نیست. در اینگونه مفاهیم، جز از طریق متناقضاین

بیند و همان را نشان ها را از وراي ظاهر میهاي پنهان تناقضاندیشی، واقعیتژرف
ها را در نگاه اول، بیند، تناقضجا كه نگاه ساده و معتاد، فقط سطح را میدهد؛ امّا از آنمی

ت توان به عمق رسید و دریافیابد و تنها با بررسی و تأمّل، مینكردنی میاورغیرعادي و ب
 كه این عین واقعیت است. 

شناختی، گاه از هاي زیبایینمانماهاي محتوایی، همانند متناقضدر متناقض
« زبانیان بیزب»شود؛ مثلِ شناختی، ماننِد استعاره، تشبیه و... استفاده میشگردهاي زیبایی

 بیت زیر: در
 گوید         میدانم چهموج خون نمیلب زخمم به 

 
 ی را  زبانــمگـر تیــغ تــو دریابـد زبـان بی 

 (                                                                                             208: 1، ج1389)بیدل،                        
اگر  نمایی بر تشبیه نیست ونما تشبیه وجود دارد؛ امّا اساس متناقضمتناقضدر این 

، اگر «زبانیزبان بی»گردد؛ مثالً به جاي نمایی حفظ میتشبیه را حذف كنیم، باز متناقض
 شود:نمایی حفظ میآورده شود، باز ترفند متناقض« زبانی را زبان دانستنبی»

 راــد مــــی گداختنـــدرایرم هرزهــبـه ج
 

   زبانی بودن گرچه بیــي موهـــان شكـــزب 
 (1909: 4، ج1375)صائب،                    

رد. توان رفع تناقض كنماهاي محتوایی و عرفانی، با تفسیر و تأویل، میاز متناقض
، هامولوي مانند احمد غزالی، بر اتحاد حقیقی عاشق و معشوق، با وجود تضاد ظاهري آن

نماهایی كه در این مقاله آوردیم، به مدد كند؛ علت پدید آمدن بسیاري از متناقضتأكید می
شود: اگر عاشق و معشوق در حقیقت یكی باشند، یكی بودن طالب همین نكته، دانسته می

داند و چون هیچ كار و مطلوب هم پذیرفتنی است. عاشق، اثبات خود را در نفی خود می
كاري است. عاشق با درباختن جان او را از معشوق باز دارد، كار او بیتواند و شغلی نمی

یابد؛ پس زیان او عین سود است. از سوي دیگر، خود در راه معشوق، به معشوق دست می
دهد؛ پس سود او عین زیان ي سود باشد، معشوق را از دست میاگر عاشق در اندیشه

یش تنها خویشان، كه خوشوق برسد؛ پس نهاست. عاشق باید خودي را ترك گوید تا به مع
د: شورا هم باید ترك كند؛ بنابراین حتی خود نیز حجاب خود است و غیر محسوب می

 (530: 1385)حافظ، « حجاب خودي، حافظ از میان برخیزتو خود »
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 یفارسشعر درمحتوايیی هانمامتناقض اقسام. 4
 وي ریبتعي هدست دو به توانیم ساختار ثیح از رای فارسمحتوایی شعر ي نماهامتناقض

 :كرد میتقسی بیترك
 نمايی به صورت تعبير. متناقض1. 4

آمد عادت در مفهوم یك مصراع یا بیت، به صورت عبارت نمایی و خالفگاهی متناقص
 حقیقتی دریافت براي، چون خواننده ریتصاو نوع نیارود. در یا تصویر و تعبیر به كار می

دهد، از كاوي و تالش زیادي از خود نشان میكنج است، متناقض ظاهر وراي در كه
ي نماهامتناقضنماها، در مقایسه با برد؛ بنابراین این نوع متناقضلّذت می كشف حقیقت

 كاربرد نوع نیای فارسشعر  در .دندار يترشیبی شناختییبایز وي هنر ارزش، یبیترك
مرادي را سبب مراد بی»؛ «بُرد را در عَین مات دیدن»مانندِ  دارد؛ ریگچشمي بسامد

زوال را برتر از »؛ «خواري را سبب عزّت دانستن»؛ «خلوت در انجمن داشتن»؛ «دانستن
؛ «غفلت را موجب هشیاري دانستن»؛ «شتاب را در آهستگی دیدن»؛ «كمال تلقی كردن

 «. وصل را اصل هر هجر و فراق دانستن»
 نهان بودن/ از نزديكی بسيار، دورِ دور بودن از پيدايی، پ

گونه مانه» شود؛ظریف یا زیاد نزدیك به چشم باشد، دیده نمی و لطیف خیلی چیزیك اگر
-فشود. در نصاستتار موجب پنهان شدن است، غایت ظهور نیز موجب پوشیدگی می كه

ادراك ذات آفتاب النّهار كه غایت ظهور آفتاب است، از شّدت ظهور نور آن، دیده، 
تواند كرد؛ همچنین نور خورشید ذات احدیّت، از غایت ظهور و نزدیكی در پرتو نمی

نَحُْن »( محبوب ازلی در دل ما قرار دارد: 63: 1385)الهیجی، « نماید.خویش مخفی می
دیكی او و ما غافالن از غایت وضوح، لطافت و نز( 16)ق: « أَقَْربُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ

 یم. افتوجو پرداخته و از محبوب دور میبینیم و در بیرون، به جسترا در دل خود نمی
 ق دان      ــروغ نور حــه فــان جملــجه
 

 ی است پنهان ــدر وي ز پیدایــق انـــح 
 (71: 1368)شبستري،                             

 نوري         « مشكات»ن ــت« مصباح»و در ـــت
 

 ی، دورِ دوري!   ــــــه هستـــی كــز نـزدیكـ 
 (105الف:  1388)عطار،                          

 چارگی را چاره شمردن بی
 هاي معشوق وچارگی در برابر محبوب، تسلیم شدن در برابر خواستهاظهار عجز و بی

عنان اختیار خود را به او دادن، بهترین چاره و تدبیر و تنها طریق جلب محبت محبوب 
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نماید كه در برابر او، اظهار عجز حقیقی است. به عبارت دیگر، محبوب به كسی روي می
چارگی و عجز در برابر مشعوق، لطف بی و نیاز كند و مطیع محض او باشد. چون اظهار

 شود.و رحمت معشوق را به دنبال دارد، بهترین چاره و تدبیر عاشقان محسوب می
 یـــچارگز از بیـــود جـــاي نبهراـــچ
 

 ارها ــم و چــكنیه میـــــه حیلـــرچـــگ 
 (56: 1386)مولوي،                           

 مرادی را سبب مراد دانستن مراد/ بی مرادگشتن از طلببی
آرزوي دل عارف است كه دل وي چیزي را تمنّا نكند. در راه محبوب، باید دنیاطلبی و 
آرزوهاي خود را كنار نهاد و هرچه جز او را رها كرد تا به لطف و رحمت معشوق ازلی 

وي، دنی هايترین آرزوي عاشقان است، دست یافت. پس ترك آرزوها و خواستكه اصلی
 ترین آرزو است.سبب رسیدن به اصلی

 مرادیـت از طلـب مراد تـوستي بیجمله
 

 ورنـه همـه مـرادهـا همچـو نثــار آیـدت 
 (                        102)همان:                                   

 مراد شد، او چون مرید توستهركس كه بی
 

 ــر اســتصورت مـراد، مـرادش میسّبـی 
 (136)همان:                                   

 جور و جفا را لطف پنداشتن/ خطا را صواب پنداشتن
رسد، برخالف جور و جفا، جور و جفا، دشنام و زهر تلخی كه از معشوق به عاشق می

بخش است و خطاي معشوق در هاي دیگر، براي عاشق، گوارا و حیاتدشنام و تلخی
شود. از نظر عاشق، محبوب و هرچه مربوط به اوست و عاشق، صواب محسوب مینظر 

( 247)همان: « هرچه آن خسرو كند شیرین كند»هر كاري كه كند، زیبا و پسندیده است: 
 ها نیز همین است:معناي این بیت« هرچه از دوست رسد نیكوست.»و 

 كن جفایت جمله لطف استجفا می
 

 واب است  كن، خطاي تـو صخطا می 
 (105)همان:                                    

 تر از وفاي من است       جفاي تو كه بسی خوش
 

 است من جايبه چون استلطف و عنایت همه 
 (208: 1390)جامی،                            

 مدانی دان شدن از هيچدانايی را نشان نادانی شمردن/ همه
شوند و در مقایسه با رسمی و ظاهري، موجب غرور و سیاهی درون انسان میهاي عِلم

علم رسمی ورق سینه سیه ساختن است/ عارفان »علم لدّنی، الینفع و غیرسودمند هستند: 
لوحی و نادانی به علوم ( ساده1922: 4، ج1375)صائب، « كودك خود را به دبستان ندهند
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دل و  ياي آن، سبب صفا و جال یافتن آیینههرسمی و امور پست دنیوي و دلبستگی
شود و همچون جاِم جم، اسرار عالم در آن منعكس تجلّی نور محبوب ازلی بر آن می

یابد. سادگی و صمیمیّت كودكانه داشتن ها دست میي معارف و آگاهیگشته و به همه
ت و روي بودن، یكی از مجوزهاي ورود به عالم عشق و عرفان اسرنگ و یكو یك

وار به امور دنیوي و ریاكاري و دورویی در عالم عرفان، جایی تیزهوشی و حرص دیوانه
 (250: 1339)میبدي، « اَكثَرُ اَهلِ الجَنَّهِ البُلهُ.»شود: ندارد و مانع راه محسوب می

 هاي روشن را سیاهكند دلعلم رسمی می
 

 ع ز دانایی شدمـی از آن قانــه نادانــن بـــم 
 (2592: 5، ج1375)صائب،                   

 سنجی چیست؟ عیب كس نفهمیدن بود      نكته
 

 را ی مــــم نادانــــی تعلیـــكند فهمیدگمی 
 (222: 1369)كلیم همدانی،                    

 دی شـر بینایــــه را جوهــــی آینـــسادگ
 

 دانــم كردند            چ مدانــی همهــــآخــر از هی 
 (1694: 4، ج1375)صائب،                    

 / مات را برد تلقی كردنزيان را سود شمردنسود را زيان و 
اندیشند و سودجویی در عشق را خودپرستی بازان به سود و زیان نمیمردان و پاكجوان

تر از به دست آوردن حتی هستی خود، بیششمارند و از باختن مال و منال و و زیان می
شوند؛ چراكه در راه سیر و سلوك، شرط بردن و به مطلوب رسیدن مال و ثروت، شاد می

 دانند:ي تعلقات دنیوي و حتی وجود خود میرا ترك همه
 ت                    ــرد راه آن اســه مـــدان كن میـــیقی
 

 ان است                 ــزیان او را ــن جهــود ایــه ســك 
 (185الف:  1388)عطار،                         

 ردد       ــود گــه نابــــرد آن جایگــــو مــچ
 

 رددــــود گــا ســجه آنــــش جملــزیان 
 (164ب:  1388)عطار،                          

 ماستحریف كسمات بردِ ماست،همهچـون 
 

 همه عین هست ماستست،جا كه نیستیوآن 
 (806: 1362)سنایی،                             

 ی فتح و پيروزی دانستنشكست را مايه
در عالم واقع، امر معمول و معقولی نیست؛ اّما  از شكست، فتح و پیروزي انتظار داشتن

و ویران  شكسته هایی كه از درد و داغ عشق محبوب ازلیمنظور شاعر این است: دل
ي هایی را در زیر سایهاند، محل تجلی نور خداوند هستند و معشوق ازلی، چنین دلشده

كند. عاشق باید در راه معشوق حقیقی، دهد و آباد میلطف و عنایت خود قرار می
ها را تحّمل و هستی خود را در وجود او فانی بكند تا به كمال و ها و سختیشكست
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وزانفر، فر)« القُلُوبُهُمْ لِأَجْلِی أَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَهِ»فرماید: . خداوند متعال میسرافرازي برسد
به این اعتبار، شاعران و عارفان، شكست را « دالن هستم.من نزد شكسته»(؛ 28: 1376

 اند.ي فتح و پیروزي دانستهمایه
 ت خود بودـردان در شكســا آزادمــح مــفت
 

 جمع دارد دشمن نامرد ما گـو دل از ما 
 (126: 1، ج1375)صائب،                 

 غمی را غم شمردنغم را موجب شادی دانستن/ بی
هاي دنیوي، براي غم و اندوه ناشی از عشق و محبّت معشوق ازلی برخالف غم و اندوه

ي شادي است و حیات عاشق، به آن بستگی دارد و چنین غمی، بخش و مایهعاشق لذّت
سوزنی  /هاي دگر پاك ببردغم عشق آمد و غم»كند: هاي دیگر را از دل عاشق دور میغم

ربایی، تمام قواي در واقع، عشق مثل آهن (620 :1381 )سعدي،« باید كز پاي برآرد خاري
 شود وكند و سبب فراموشی هرچه، جز محبوب میعاشق را به سوي خود هدایت می

اكاري عاشق از فد كند.ات الهی و صفات پسندیده آراسته میباطن عاشق را به انواع تجلیّ 
غم و اندوه بودن براي عاشق، برد؛ بنابراین بیو رنج كشیدن در راه محبوب، لذت می

 ي غم و ناراحتی و عذاب است.مایه
 ست كه سوداي بتان دین من است          روزگاري

 
 غـم این كار نشاط دل غمگیـن مــن اسـت 

 (104: 1385)حافظ،                           
 غم عالم چه حد دارد به گرد عاشقان گردد؟

 
 جا غمی دیگر            غمی اینغیر از بیباشد بهنمی 

 (2248: 5، ج1375)صائب،                    

 تر از صحت تلقی كردن/ صحّت و سالمت بودن بيماریمرض را خوش
ي هاي دنیوي، گوارا و مایهعشق و محبّت محبوب ازلی، برخالف بیماريبیماري ناشی از 

كه صّحت و زیبایی چشم سالمتی است و حیات عاشقان به آن وابسته است؛ همچنان
)مستی و خمارآلودي چشم، حسن و  )مستی و خمارآلودگی( است دلبران، در بیماري

 شود(.زیبایی محسوب می
 دم شربتیــم ندیــن ســر از ایــتخوش

 
 یــد صحتــتر نباشوشــرض خــن مــزی 

 (                       1052: 1390)مولوي،                         
 هست بیماري مرا صحّت چو چشم دلبران

 
 شــوم معمورتر چندان كه ویرانم كنند       می 

 (                          1271: 3، ج1375)صائب،                     
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 هستی را موجب نيستی دانستنهستی و ی هنيستی را ماي
داند و بدون هیچ عاشق، وجود و بقاي خود را در فنا شدن در هستی معشوق می

، «هستی. »است سپارد؛ پس هستی او در نیستیسودجویی یا عّلتی، هستی خود را به او می
یعنی به حالت فنا در معشوق نرسیدن و هستی خود را در مقابل و جدا از هستی حق 

 دیدن، عین نیستی است:
          ي هستی استشدن مایهشدم،نیستمن نیست

 
 وشمم نفرـد، كــه هستیِّ ابــت بــن نیســای 

 (955: 2، ج1375)خاقانی،                     
        تــیِ ماســـا پستـــیِ مــك هستـــبالش

 
 یِ ماستـــی از هستـــا را نیستـــه مـــك 

 (176الف:  1388)عطار،                        

 ويرانی را علت عمارت و آبادانی دانستن 
اهلل و خودي خود، پاك و صیقلی شده و در راه رسیدن به معشوق دلی كه از ماسِوي

شود، به خاطر لطف و عنایت محبوب و تجّلی نور ویران می حقیقی از تپش و اضطراب
 گردد:او بر آن، آباد و جاودان می

 ارت استــن ره عمــویرانی دو كون در ای
 

 سـت  تـرك همـه فواید در عشـق فایده 
 (                             135: 1386)مولوي،                           

 ر ویـرانه گنج عشـقــجز بـه خاطننهد به
 

 ه ویرانگی كشید  ــه بــري كـــمعمـور خاط 
 (                        318: 1390)جامی،                           

 نمايی به صورت تركيب. متناقض2. 4
 «كننددیگر را نقض میدر این هنر بیانی دو روي یك تركیب به لحاظ مفهوم، یك»
؛ «ي عریانیجامه»؛ «تقریب جدایی»؛ «ي بریدهپیوسته»مانندِ (؛ 54: 1371 كدكنی،شفیعی)
؛ «قرارساكن بی»؛ «رایگان گران»؛ «درديدرد بی»؛ «ترین مجازحقیقی»؛ «خامش گویا»
و غیره. در تركیبات اضافی « كثیرِ واحد»؛ «اندودقهر لطف»؛ «فصلِ وصل»؛ «ضعفِ قوي»

ناسازواري وجود دارد و اگرچه در منطق، چنین بیان مذكور، به لحاظ مفهوم، تناقض و 
رد، این نوع كاربی فارسشعر  در. شود، در هنر، اوج تعالی استنقیضی عیب محسوب می

 گیري ندارد:بسامد چشم
 تن ی برهنهپوشيده
تن: عشق از این نظركه در دل جاي دارد، پوشیده و از این نظركه در ي برهنهپوشیده

 شود:شود، برهنه و آشكار محسوب میسخن گفته میجا از آن همه
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 ست                ان سخنـــي نهدهـــق گوینـــعش
 

 تــستن هـــي برهندهــــق پوشیــــعش 
 (326: 1383)سنایی،                         

 پيدایِ پنهان/ ظاهرِ نهان
جا و وجود خدا را در همه جا پیداست و عرفاهاي محبوب ازلی، در همهآثار و جلوه

دانند و معتقدند خود آن حضرت، از غایت وضوح، لطافت چیز، ساري و جاري میهمه
آید؛ بنابراین خداوند، از جهتی پیدا و از جهتی پوشیده و نزدیكی، به دیدِ بینندگان درنمی

 و پنهان است:
 ز تـن پنهان به دل ظاهر اال اي قادر قاهر،

 
 پنهانم، تو را خانـه كجا باشد؟زهی پیداي  

 (                        177: 1386)مولوي،                           
 رــدوي، بنگیـــه مــــد چـــگ آمــبان
 

 مــه منــــان كــــر نهــــن ظاهـــدر چنی 
 (532)همان:                                    

 انگيزتيِغ حيات
واقعی در كشته شدن به تیغ معشوق است. فدا شدن در راه معشوق حقیقی سبب حیات 

ي لطف و عنایت او قرار گیرد و از زندان تن و دنیا رهایی شود كه انسان در زیر سایهمی
یابد و به حیات جاودانی دست پیداكند. چون تیغ برّان معشوق سبب چنین سعادتی 

 است:آورده« گیزانحیات»شود، شاعر آن را با صفتِ می
 انگیز زد مر مرگ را گردنچو از تیـغ حیات

 
 بوسید دستش رافروآمد ز اسب اقبال و می 

 (23)همان:                                    

 ی بيدار خفته
كسی است كه از امورِ دنیوي « ي بیدارخفته»گوید: منظور از حاج مالّهادي سبزواري می

هاي صوري و احوال اُخروي بیدارست و در حال مراقبه، به كشفخفته و به حق و 
 ( 203: 1285رسد.)سبزواري، معنوي می

 ا                               د پیشِ مـــدار بایـــــي بیهـــــخفت
 

 هاداري ببیند خوابـــه بیــــا بــــت 
 (399: 1390)مولوي،                         

 نباشند ويدنی امور به وابسته كه نهند قدم  اولیا طریق در توانندمی كسانی بیت: منظور

 ار ملكوت عالم احكام و مثال عالم احوال نیز بیداري حال در اینان باشند. حق و سراپا مست
 كنند.می مشاهده
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 زبانی زبان بی
ا به صاحب رها زبانی و سكوت، زبان بلندآوازي است كه بهترین پیامشاعر معتقد است بی

به نظر مولوي، زبان تا جایی كارایی دارد كه موضوع آن مسایل »كند. بصیرتان القا می
مربوط به عالم صورت و محسوسات باشد؛ همین كه موضوع مورد بحث، به غیب و 

زبانی شود، جز پناه بردن به خاموشی و زبان بیمسایل شهودي و مابعدالطبیعی كشیده می
زند هاي غیبیان را با هم پیوند مییست. همین خاموشی است كه جانو منطق جان، راهی ن

 (427-426: 1383مهر، مشتاق)« كند.هاي ناگفته را به آنان الهام و تلقین میو گفتنی
 زبـانی شكـر حقزبانـان بـا زبـانِ بیبی
 

 اندگفته وقت كشتن و حق را زباندان دیده 
 (174: 1، ج1375)خاقانی،                        

 زورِ ناتوانی/ قدرتِ عجز
شود كه معشوق او را در زیر نوایی عاشق در برابر معشوق، سبب میاظهار عجز و بی

ي او را زود استجابت كند و ي لطف و رحمت خود قرار دهد و خواهش و استغاثهسایه
اي داشته باشد كه حتی شاهان و توانایی شود عاشق چنان قدرتهمین امر سبب می

قدرتمند هم نتوانند در برابر قدرت و تیرِ آه و دعاي او ایستادگی كنند. امام صادق)ع( 
 «إنَّ آه اسْمٌ مِنْ أسَْماء اهللِ َعزَّ و جَلَّ فَمَنْ قالَ آه فقدِ اسَْتغَاثَ باهللِ تَبَاَركَ و تََعالی»فرمودند: 
كشد، در هاي خداوند است؛ هركس كه آه میه نامی از نامآ»(؛ 354: 1361)صدوق، 

« واند.خحقیقت به خداوند تبارك و تعالی استغاثه و طلب نیاز كرده و خدا را از ته دل می
اي وجودي و قلبی ي آه در این است كه آه، ذكر و استغاثهالعادهعلّت تأثیرگذاري فوق

شود و تركیباتی چون تر میآهش قويتر و عاجزتر باشد، است. هرقدر انسان ضعیف
 اشاره به این امر دارند:« زورِ ناتوانی»و « قدرتِ عجز»

 غرور رستمی گفتم به خاكش كیست اندازد      
 

 هاادگان گفتند: زور ناتوانیـــا افتــز پ 
 (191: 1، ج1389)بیدل،                           

 زم كمال داشت     ـدرت عجــه قــدر وادیی ك
 

  تــال داشــــمام پايهـــو آبلـــی چـبالیدگ 
 (377: 1)همان، ج                                  

 ی بسيارنقشساده
نقش و نگار . بی2. ایستاده و برافراشته؛ 1سقف: استعاره از آسمان است. ساده: ایهام دارد: 

تّصافی تركیب ا« بسیارنقش»سازد. ایهام پارادوكس می« بسیارنقش»كه به این معنی، با 
. «ي نقش بسیارآورنده»یا « ي نقش بسیاردارنده»است كه مفهوم فاعلی دارد؛ یعنی 
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اعجاب حافظ در برابر آسمان، از پرنقش و نگار یا ساده بودن ظاهري آن نیست؛ بلكه »
چنین وسیع و عمیق در اوضاع و احوال عالم و آدم این آسمان چگونه این از این است كه

 (23: 1383عیوضی، )« دخیل و مؤثر است؟
        ي بسیارنقشچیست این سقف بلند ساده

 
 ان آگاه نیستــا در جهــچ دانــن معمّا هیــزی 

 (156: 1385)حافظ،                               

 مُنعم/ گدايان شاه سلطنت فقر/ فقيران
ي شاعر، قناعت و خرسندي گدایی و شاهی با همدیگر تناقض دارند؛ اّما در مرام و اندیشه

اهلل را رها كردن، به خواست معشوق بخشد. ماسِويي سلطانی میبه انسان، مقام و مرتبه
 شود كه محبوب ازلی، انساني خود كردن، سبب میازلی راضی بودن و قناعت را پیشه

ي لطف و رحمت خود نگاه دارد و كونین را مسخّر او بكند؛ بنابراین فقر را در زیر سایه
: هاي فناپذیر دنیوي برتر استدستی، سلطنت و فرمانروایی است كه از سلطنتو تنگ

« خوش وقتِ بوریا وُ گداییّ و خوابِ امن/ كاین عیش نیست در خورِ اورنگِ خسروي»
 (962: 1385)حافظ، 

 ردان راهــــاد دارم ز مــــن یــــچنی
 

 اه    ــــان شـــــم، گدایــران منعــــفقی 
 (                        105: 1359)سعدي،                         

 دل        د ايــر ببخشنــتِ فقــرت سلطنــاگ
 

 و از ماه بَود تا ماهیــكِ تــن مُلــــتریكم 
 (970: 1385)حافظ،                          

 غايبِ حاضر
و چون همیشه در دل ما  شود، غایب استكه خودش دیده نمیمحبوب ازلی از این نظر

شود و ما غافالن، از غایت وضوح، لطافت جا حضور دارد، حاضر محسوب میو در همه
 بینیم:و نزدیكی او را در دل خود نمی

 ی        ــــر كجایــــحاضبِ ــــاال اي غای
 

 اییــر كجــی آخــــم منــــه در چشــن 
 (377ب:  1388)عطار،                         

 آباد رسوايیبانگ رسوايی/ عيشگل
چیز خوب و مطلوب به چیز نامطلوب و ناپسندیده و یا برعكس، تشبیه چیز تشبیه یك

نما و پارادوكس است. پسندیده، سخنی متناقضنامطلوب و ناخوش به چیز مطلوب و 
ي بخش و گوارا است و از نام و آوازهرسوایی ناشی از عشق و محبّت معشوق ازلی، لذّت

 دنیوي، بهتر است:
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 مبارك باد بر تو ملك حسن و منصب خوبی      
 

 ی شگون بادا ــگ رسوایــبانن بدنام را گلــم 
 (130: 1382)تهرانی،                              

       واییــآباد رسشــاي عیــهبه ذوق كامرانی
 

 آید به هم چاك گریبان راب نمیــادي لــز ش 
 (195: 1، ج1389)بیدل،                           

 ی زنده  مرگی/ كشتهمرگ بی
كند: آري، مرگ صوري، در ظاهر را تأویل می« مرگیمرگِ بی»موالنا خود در بیت بعدي 

چیز است؛ ولی مرگ است؛ ولی در باطن، زندگی است. مرگ صوري، ظاهرًا پایان همه
ي زندگی پاینده و جاودان است. یعنی با مرگ صوري و رها كردن قالب در معنا، مقدمه

 اهلل( وويشویم. مرگ ارادي )ترك همه تعلقات و ماسِعنصري، به حیات ابدي نایل می
طف ي لشود كه انسان در زیر سایهشهادت و فانی شدن در راه معشوق حقیقی، سبب می

و عنایت محبوب ازلی قرار گیرد و از زندان تن و دنیا رهایی یابد و به حیات جاودانی 
مْ ُیرْزَقُونَ؛ یَاٌء عِندَ رَبِّهِاهللِ أَمَْواَتاً بَْل أَحْ واَلَ تَحْسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلُواْ ِفی سَبیل»دست پیداكند: 

 (170-169عمران/ )آل« فَرِحینَ بِما آتیهَمُ اهللُ مِنْ فَْضلِه.
الل                       ــا را حــود مــی بــمرگرگ بیــم

 اطن زندگی          ــرگ و به بــرش مــظاه
 

      ال            وــــا را نــــود مــــی بــــبرگبـرگ بی 
     یـــان پایندگــــــر، نهــــرش ابتــــظاه

 (                       206: 1390)مولوي،                           
 

 نمايی محتوايیگيری متناقض. عوامل شكل5
ترین مهم: یی زباني كارآماهیت فراعقلی حقایق عرفانی و محدودیت حوزه .1. 5

مضامین پارادوكسی در شعر فارسی، بیان معانی فراعقلی و علت وجود تصویرها و 
ها الخصوص، عشق، فنا، وحدت وجود، اتحاد با معشوق و جز اینفرامنطقی عرفانی؛ علی

ی است. شمار فراواننماهاي محتوایی و عرفانی شعر فارسی را شكل دادهاست كه متناقض
ي را شاد»؛ «دردي را درد تصور كردنیب»اند، مانندِ از این تصویرها كه مكرر به كار رفته

مه در و غیره، ه« نشاننشاِن بی»؛ «گفتارگویاي بی»؛ «ذوق گرفتاري»؛ «موجب غم دانستن
هاي اند؛ زیرا بینشهاي عرفانی و یا در پیوند با آن، پرداخته شدهتوجیه و بیان بینش

شناسد، قرار و عرف میچه عقل عارفانه و باورهاي صوفیانه، همه در ساحتی فراتر از آن
عر آمد و پارادوكس در شتر كاربردهاي خالفدارند؛ بنابراین شگفت نخواهد بود اگر بیش

 ي همین باورهاي ماورایی و فراعقلی عارفانه باشد. و ادب ما، در زمینه
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هاي عرفانی، از نوع شهودي، حضوري و فردي و از حد فكرت معرفت و دریافت
و حتی قابل اشارت هم نیستند. یكی از دالیل اصلی تعبیرناپذیري و اندیشه فراتر هستند 

ي تعین و غیرقابل تمیز بودن آن است؛ به عبارت دیگر، حوزهمعانی و حقایق عرفانی، بی
ه به هایی ككارآیی زبان تا جایی است كه تعین و تمایزي در كار باشد و عالیم و نشانه

زشناخت و از آن سخن گفت و این هم از لوازم كمك آن بتوان اشیا و اجسام را از هم با
ي محسوسات و جهان رنگ و كثرت و عالم ماده است؛ در حالی كه عارف، از محدوده

ها در آن رنگ ها و نشانهي رنگنهد كه همهتعینی، گام میگذرد و در وحدت بیبو می
اري و حیات ي كارآیی زبان فقط در عالم ماده و صورت و عالم هوشیبازند. حوزهمی

جسمانی است و مباحث مربوط به فراسوي طبیعت و عالم جان در ظرفیت تنگ الفاظ و 
ي عبارات، قابل بیان و انتقال نیست. ماهیت فراعقلی حقایق عرفانی و محدودیت حوزه

اوتی، تر از زبان و تعابیر متفكارآیی زبان، از طرف دیگر باعث شده، شاعران و عارفان بیش
 نما هستند.كه در اكثر موارد متناقض داستفاده كنن

با توجه به اثرپذیري انكارناپذیر ادب فارسی از قرآن و حدیث و توجه به  .2. 5
وان تگیر دارند، میكه در روایات عرفانی توحیدي، مضامین پارادوكسی بسامدي چشماین

واج تصاویر و رگونه روایات نیز مستقیم یا غیرمستقیم، در پیدایی نتیجه گرفت كه این
 .پارادوكسی محتوایی موثر هستند

رمزگونه  سمبولیك و ي زبان و الفاظ/سازي و هنجارشكنی در حوزهوارونه .3. 5
در شرایطی كه تبیین و توضیح زوایاي فسادانگیز طرز فكر غالب، : بودن ادبیات عرفانی

ر طریقی رفت و جزایی سنگین در پی داشت، گام نهادن دخطري عظیم به شمار می
فان عار»دیگرگون، عمالً جنبش اعتراض صوفیه علیه وضع موجود بود. به همین دلیل، 

ي زبان، هنجار معروف را شكستند و زبان اشارت را در مقابل زبان عبارت، به در حوزه
« ي زبان بود.وجود آوردند كه منطق خاص صوفیان با رویكردي بسیار ویژه به مساله

كه به صورت عریان و شعاري بیان تعالیم آنان بدون آن( 21: 1394مهر و بافكر، )مشتاق
ماعی ي مسایل اجتتر این تعالیم، در حیطهشود. بیشي شعر، حس میزمینهشود، در پشت

هاي ي ابزارعطار از همه است.و سیاسی قرار دارد كه در ظاهري سمبولیك، بیان شده
ار است. آثهاي منطق حاكم، سود جستههسازي معنی و شكستن شالودممكن براي وارونه

ی گذارد كه یكرا در پیش روي ما می« سازي ادبیكارناوال»بها از سنت اي گراناو گنجینه
 از این ابزارها پارادوكس است:
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ن از عقیلــه آزادي یافـت           ــــل مــتـا عقـ
 زودــــش بفــزار جهلــــی هــــدر دانای

 

لیك جان شادي یافت              دل غمگین شد و  
 ادي یافت  ـــزار استــــــی هــــــدر نادان

 (33: 1374)عطار،                             
 است.در رباعی یادشده، معنیِ عرفانی علم و جهل، خالف معنی عادي آن معرفی شده

روح و سبكی  ورزیدن از اشتغال خاطرهاي پست دنیوي را موجب آزاديعارفان، غفلت
خواستند كه آنان را از قید عقل، شمردند. حتی بعضی عارفان از حق تعالی میخاطر می

 ي خاطرآزاد كند. افزون براین، علم به جزییات امور عالم را موجب پریشانی و تفرقه
 شمردند كه مانع آگاهی حقیقی است:دانستند و این نوع آگاهی را حجابی میمی

ـرده اندر عجبیم              صـد دریــا نـوش ك
 ا طلبیـمــــه دریـــــلبـی همیشــاز خشك

 

لبیم             تـا چون دریا از چه سبب خشك 
 لـب زیـن سببیم  مـا دریاییـم و خشك

 (32)همان:                                    
 .نوعی پارادوكس است نیز خود« دریاطلب بودن دریا»مضمون « لبی دریاخشك»عالوه بر 

 ی تا ز خویشت وارهاندــــــور مــــــبخ
 

 ــا دریـا رسانـد  ـره بــــــود قطـــــــوجـ 
 (101: 1368)شبتسري،                          

است. « استغراق روحانی عارف»و « حضرت حق»، نمادِ «دریا»و « دل»، نمادِ «قطره»
د و انبیان احوال روحانی خویش، مناسب تشخیص دادهعارفان مضامین دریایی را براي 

با  اناند. عارفاز تركیباتی است كه فراوان به كار برده« دریاي حقیقت»و « ي روحقطره»
خواهند آن هیجانات و عواطف و احساسات تمثیالت و استعارات می ها وسمبولاین 

 تر كنند.غیرقابل ترجمه را به نوعی به زبان عامه نزدیك
 

 نمايی محتوايی با عرفان. ارتباط متناقض6
تر در آثار عارفان، سطح فكري عارف هرچه از عرفان زاهدانه به سوي عرفان عاشقانه بیش

شود. با ظهور سنایی و ورود مضامین تر مینمایی در آن افزونگراید، بسامد متناقضمی
نما ي آن(، سخنان متناقضقلندرانههاي عاشقانه و عرفانی در شعر فارسی)به ویژه مضمون

كه  نمایی در آثاريشود. البته بسامد و انواع متناقضبه وفور در شعر فارسی یافت می
تر نمایی در دیوان سعدي بیشگونه سخنان هستند، متفاوت است: مثالً، متناقضداراي این

انه. با تجارب عارفتر هاي مولوي و عطار، بیشبا تجارب شاعرانه مرتبط است و در دیوان
 ها، حاالت عاطفی و روحانیدر اشعار عرفانی، به ویژه در قالب غزل كه بیش از سایر قالب

زبان تر است. سنایی نخستین شاعر فارسینما بیشكند، سخنان متناقضرا منعكس می
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ر شود. او با به كار گرفتن شعر دنما فراوان یافت میاست كه در اشعارش سخنان متناقض
نمایی را در مواردي ایجاب هاي بیان عرفانی را نیز)كه متناقضدمت عرفان، شیوهخ

 كرد( مورد استفاده قرار داد. می
توان یافت؛ در ي ادوار میدر همهي تصاویر پارادوكسی را در شعر فارسی، نمونه

گویی هاي آغازین ادب فارسی كه نه عرفان و تصوف به ادب راه یافته بود و نه نكتهدوره
آمد و پارادوكسی هم اندكند و هم ساده آفرینی بازاري داشت، تصاویر خالفو مضمون

هاي طالیی و تكاملی)قرن ششم و هفتم( به ویژه در ادب و ابتدایی؛ اّما در دوره
عرفانی)ادبیات مغانه( و نیز سبك هندي كه افزون بر اثرپذیري سخت آشكار از عرفان بر 

 چرخد، هم بسامد بسیار باالیی دارندپردازي میاندیشی و نكتهفخیالی، ظریمحور باریك
 نمایی در شعر شاعران سبكگرفتن متناقض كار انگیز و ژرفناكند. بهو هم ظریف و ذوق

هایشان عرفانی است، ها، صائب و بیدل كه اكثر غزلرسد و در میان آنهندي، به اوج می
در  كنند. نه تنها در شعر فارسی، بلكهارائه می هاي تصاویر پارادوكسی راترین نمونهبیش

هاي اند، داراي جنبههاي عرفانیسراسر جهان، آثاري كه بیانگر احوال، رویاها و واقعه
هاي اصلی ، یكی از ویژگی(Wat Stace) «استیس وات»اند؛ تا جایی كه نمايمتناقض

 (74: 1361استیس، )داند.می« نماییمتناقض»عرفان را 
گاهِ ي دینی بركنار از ناي از هنر، قابل تصور نیست و تجربهسایهحیاتِ انسانی بی

 يهنري در تمام موارد، امكان تحقق ندارد. ما بسیاري از زاهدان واقعی و پارسایان نمونه
تاریخ اسالم، مانند بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی را )كه واقعاً مُعِرض از متاع دنیا 

ي اشناسیم؛ زیرا در نگاه ایشان به اسالم و االهیّات، صبغهاند( عارف میآن بودهو طیّباتِ 
شناسانه به شود. در واقع عرفان، نگاِه هنري و جمالشناسانه و هنري دیده میجمال

شناسانه امكان تحقّق جمالاالهیات و دین است و عرفان اصیل جز در یك زباِن هنري و 
كدكنی، كنند. )ر.ك: شفیعیدیگر تالقی میهنر)خاصّه شعر( با یكجا عرفان و در اینندارد.
1392 :19-26) 

ها مؤثر است. صورت مستعمل ترین حرفمعنی كردنِ زیباترین و ژرفعادت در بی
تواند اقناع كند و در شدن نیست و همگان را نمیو تكراري و مُعتادِ دین، قابل احساس

بخشد. بایزید در یكی هاي اوست كه دین را طراوت میستیزيجا نگاهِ عارف و عادتاین
اي ونهو به گ« سُبحانی َما اَعظَمَ شَأنی»بار گفته: نماهاي( خویش، یكاز شطحیات)متناقض

دیگر عادت را شكسته است؛ او به ظاهر خویشتن را ستوده؛ ولی در حقیقت، ذاتِ حق 
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اي كه دوازده قرن است؛ جملهدیده را تنزیه كرده و اِنّیّتِ خویش را فانی در هستیِ حق
ي القضات و روزبهان در بارهاست عارفان بزرگ اسالم، امثال سنایی، عّطار، مولوي، عین

 اند.هاي آن و معنیِ ژرفی كه در آن نهفته است، سخن گفتهلطایف و زیبایی
 

 گيری. نتيجه7
نماهاي محتوایی، در اشعار عرفانی و از نوع تعبیري هستند كه این نوع اغلب متناقض

تري دارند؛ ششناختی بینماهاي تركیبی، ارزش هنري و زیباییتعابیر در مقایسه با متناقض
 متناقض ظاهر وراي در كه حقیقتی دریافت براي، خواننده ریتصاو نوع نیاچرا كه در 

لذّت  دهد؛ از این رو، از كشف حقیقتزیادي از خود نشان می كاوي و تالشكنج است،
ند. عشق، گیري ندارنماهاي محتوایی تركیبی در شعر فارسی بسامد چشمبرد و متناقضمی

سوز است؛ پس رفتار عاشق و كالً جریان عشق، با منطقی كه عقل سودجو و علت
اري از نكته، حقیقت نهفته در بسیپذیرد، مطابق نیست. با توجه به این اندیش میعاقبت

 شود.نماهاي محتوایی، آشكار میمتناقض
نماهاي محتوایی، خود مفاهیم و محتواها، داراي تناقض هستند كه نشان در متناقض

نما، میسر نیست و با هر زبانی بیان شود، باز گونه مفاهیم جز از طریق متناقضدادن این
رسد؛ چون مباحث و مسایل مربوط به فراسوي انگیز و متناقض به نظر میهم تعجب

ر دطبیعت و عالم جان، در ظرفیت تنگ الفاظ و عبارات، قابل بیان و انتقال نیست. 
سخن خود را به شكل ساده و توانستند شناختی، سخنوران مینماهاي زیباییمتناقض

به  تا توجّه خواننده اندنما آوردهنما هم بیان كنند؛ اّما عمداً به صورت متناقضغیرمتناقض
 رايبنما، جلب و شگفتی او برانگیخته شود و در نتیجه، خواننده سوي سخن متناقض

 تري كند و احساس لذت اوتأمّل بیش است، متناقض ظاهر وراي در كه حقیقتی دریافت
 گردد. تر بیش

 ترین علت وجود تصویرهاي پارادوكسی محتوایی در شعر فارسی، بیان معانی ومهم
الخصوص موارد مربوط به عشق، فنا، وحدت وجود، اتحاد با حقایق عالی عرفانی، علی

ها است كه اغلب موضوعات و مضامین انتزاعی هستند و زبان عادي معشوق و جز این
ي ها قاصر است. ماهیت فراعقلی و فراعرفیِ معانی عرفانی و محدودیت حوزهاز بیان آن

نما ث شده شاعران و عارفان از بیان و تعابیر متناقضكارایی زبان از طرف دیگر، باع
 تر استفاده كنند. بیش
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 ي محمد مهدي فوالدوند، قم: قرآن كریم.(. ترجمه1381. )كریم قرآن

 ي بهاءالدین خرمشاهی، تهران: سروش.. ترجمهعرفان و فلسفه(. 1361استیس، وات. )

 محمدتقی غیاثی، تهران: بزرگمهر.ي . ترجمهنقد تفسیري(. 1368بارت، روالن. )

 ، به كوشش اكبر بهداروند، تهران: نگاه.جلد2. دیوان(. 1389بیدل، عبدالقادر. )

. تصحیح و تحقیق یحیی كاردگر، تهران: مجلس شوراي دیوان(. 1382تهرانی، شاپور. )
 اسالمی.

 ران: نگاه.. مقدمه و تصحیح محمد روشن، تهدیوان(. 1390جامی، نورالدین عبدالرحمن. )

 روز.. تهران: فرزاننمایی در شعر فارسیمتناقض(. 1377چناري، امیر. )

. تدوین و تصحیح رشید عیوضی، تهران: دیوان(. 1385الدین محمد. )حافظ، شمس
 امیركبیر.

الدّین كزّازي، ، به كوشش میرجاللجلد2دیوان. (. 1375الدین بدیل. )خاقانی، افضل
 تهران: مركز.

ي محمدتقی صدقیانی و غالمحسین . ترجمههاي نقد ادبیشیوه(. 1370دیچز، دیوید. )
 یوسفی، تهران: علمی.

 -29، صص 9ي ، شماره6، سالكیهان فرهنگی«. آمدخالف(. »1368راستگو، سیدمحمد. )
31. 

 . تهران: چاپ سنگی.شرح اسرار(. 1285سبزواري، حاج مالهادي. )

تعمیم صنعت طباق یا استفاده از عكس و نقض و عدم (. »1369سروش، عبدالكریم. )
 ، تهران: وزارت ارشاد اسالمی.2 جلدذكر جمیل  سعدي، «. تقارن در شعر سعدي

. تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی، تهران: بوستان(. 1359الدین. )سعدي، مصلح
 خوارزمی.

. تصحیح محمدتقی مدّرس رضوي، تهران: الحقیقهحدیقه(. 1383سنایی، مجدود بن آدم. )
 دانشگاه تهران. 

. به كوشش محمدتقی مدّرس رضوي، تهران: دیوان(. 1362) ــــــــــــــــــــ
 ي سنایی.كتابخانه

 . به اهتمام صمد موحد، تهران: طهوري.رازگلشن(. 1368شبستري، شیخ محمود. )
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اهِ شناسیِ نگعر در نثرِ صوفیّه)درآمدي به سبكزبانِ ش(. 1392كدكنی، محمدرضا. )شفیعی
 . تهران: سخن.عرفانی(
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 . تهران: فردوس.نقد ادبی(. 1380شمیسا، سیروس. )

، به كوشش محمد قهرمان، تهران: علمی جلد6دیوان. (. 1375صائب، میرزا محمدعلی. )
 و فرهنگی.

اكبر غفاري، قم: جامعه . تصحیح علیاالخبارمعانی(. 1361صدوق، محمد بن علی. )
 ي علمیه قم.مدرسین حوزه

ا . مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضاسرارنامهالف(. 1388عطار، فریدالدین محمد. )
 كدكنی، تهران: سخن.شفیعی

. مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا نامهالهیب(. 1388) ـــــــــــــــــــــــ
 كدكنی، تهران: سخن.شفیعی

كدكنی، . تصحیح و مقدمه محمدرضا شفیعیمختارنامه(. 1374) ـــــــــــــــــــــــ
 تهران: سخن.

ي ادبیات و علوم ي دانشكدهفصلنامه «.ي بسیارنقشساده(. »1383عیوضی، رشید. )
 .26-16، صص 1، شماره1، سالانسانی دانشگاه تربیت معلّم آذربایجان

ي كامل و تنظیم مجدد . ترجمهاحادیث و قصص مثنوي(. 1376الزمان. )فروزانفر، بدیع
 حسین داودي، تهران: امیركبیر.

تعلیقات محمّد قهرمان، مشهد: . مقدمه، تصحیح و دیوان(. 1369كلیم همدانی، ابوطالب. )
 آستان قدس رضوي.

. تصحیح و رازاالعجاز فی شرح گلشنمفاتیح(. 1385الدین محمّد. )الهیجی، شمس
 تعلیقات محمّدرضا برزگر خالقی و عفت كرباسی، تهران: زوّار.

ي زبان و بیان در عرفان و ادبیات زبانی، مسألهزبان بی(. »1383مهر، رحمان. )مشتاق
بنیاد تهران:  ،1ج ،شناسیمقاالت نخستین همایش ملی ایران مجموعه«. عرفانی

 شناسی.ایران
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هاي محتوایی و صوري ادبیات شاخص(. »1394مهر، رحمان و بافكر، سردار. )مشتاق
، 26، شماره7سال، دانشگاه آزاد اسالمی دهاقان تعلیمی پژوهشنامه ادبیات«. تعلیمی
 .28 -1صص 

الزمان فروزانفر، . تصحیح و طبع بدیعكلیات شمس(. 1386الدین محمد. )مولوي، جالل
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